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บันทึกข้อความ

ส่วนราขการ งานพัสด ุกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีรัตนะ โทร. (๐๔๕:) ๖๗๗๑๔๐ 

ท ศก ๐๐๓๒.๓๐๑/ วันที ่๑๐ ตุลาคม ๒๕:๖๔
เรื่อง ขออนุญาตนำหนังสือแจ้งเวียนแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ 

จัดซื้อจัดจ้าง ขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาล 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ที่มา

ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ป ี๒๕๖๕: ซึ่งใน M0IT ๕ ข้อ ๔ มีการกำหนดให้หน่วยงาน 
นำหนังสือแจ้งเวียนแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ขึ้นประกาศ 

บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อพิจารณา

ในการนี ้งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่ว ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามเอกสารที่แนบมา 
พร้อมนี ้และขอนำขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณขนรับทราบต่อไป

ข้อเสนอ

เห็นควรอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลนำหนังสือแจ้งเวียนแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของ 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้าง ขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ 

ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุญาตให้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน ต่อไป

^วู^'

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข ) 
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 

หัวหน้างานพัสดุ

เห็นชอบ และ อนุมัติ

(นาย'๗ศนาถ หัาญเจริญพิพัฒน ์) 
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ
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ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสารารณสุข 
ว่าด้วยนนวทางปฏิบ้ติ-ทนเพี่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานค้านกๆรจัดซื้3จัดลัาง

พ.ศ. ๒4๖0

เพอให้ผู้ปฏิบตงานด้านการลัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานลังลัดสำนักงาบปลัดกระทรวงสา0ารณสชุ 
1]แนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานใลัฐดวานใป^งใส สามารถตรวจสอบใด ้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณ0รรม (Merit System) จึงกำหนดแนวทาง 
ในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานค้านการจ้ดผู้อจ้ดจ้างใว้ค้,ที่

๑. บุคลากรในหน่วยงานต้องวางตัวเป็นกลางกับผู้ชาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนติสัมพันธ์

te. บุคลากรในหน่วยงานสนับสบุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ค้าเนินการจัดซ็อจัดจ้างด้วยความคุ้มด่า 
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบไต้ทุกเวลา

ตฺ. บุคลากรในหน่วยงานต้องไม่เร้ยก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหฺรึอ่ประโยชน์อื่นใดที่งทางตรง

ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งที ่ไม,ว่าการทระทำนั้นจะเกิดชึ๋นก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิป็ติหน้าที่
๔. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติต่อผู้ชาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เข้ามามีนิติลัมพันธ์ 

กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสด ุรวมถึงการรับฟ้งผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข ์ด้วยความเป็นธรรม เอึ้อเพื่อมีนั้าใจ 
แส่ห้งนี้ การปฏิบติดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งชันอย์างเสรีและเป็นธรรม

๔. บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในกาวเสรีมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวช้องกับงานด้านพัสดุให้เป็นท่ียอมรับ

๖. บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่โดยรดถือกฎหมาย กฎ ระเปัยบปฎิบ้ติชองทางราชการ
อย่างเคร่งครัด

๗. บุคลากรในหน่วยงานดำเนินการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สินของหน่วย:งานส่วนรวมของราชการเป็นหลัก 
โดยคำนึงถึงความถูกตอง ยุติธรรม และควานสมเหตุผลประกอบด้วย

๘. ผู้บังคับบัญชาต้องใชัดุลพินิจโดยชอบด้ว่ยกฎหมายในภารปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสบุน 
ให้คำปรึกษา แนะนำ รับพิงความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล

๙. ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามแนวทาง 
ในํการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยง่านด้านการจัดผู้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี ้...



ifolj ให้หน่วย’ทนนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ•ขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน 
เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการขัดซ้อจัดจ้าง พ.ศ, ๒(ะ๖0 และแบบแสดงความุบริสูทธใจใน่การขัดชี่[อ 
ขัดจ้างของหน่วยงาน แนบท้ายเอกสารประกอบการขัดซ้อขัดจ้างทุกประเภทไนชันตอนรายงๅนขอเรือข®จ้าง .

ประกาศณวันที่' ตุลาคม พ.ศ.๒(^๖๐

* ’(น่าแพษฎา โชคต้ารงสุข)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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เพบนสดงความบริสุทธนในทารชัดฃ้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเล็ทน้อยไม่เทิบ ๑00,000 บาท) 
ในการเปิดเผยข์อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ชองหวหน้าเจ้าหน้า^ เจ้าหน้าvi

แสะผู้ตรวจรับพัสตุ

ซั'1...............................................................................................(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ซาัพเซั'1............................................................................................... (เจ้าหน้าที่)

ซาัพเซั'1............................................................................................... (ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่ฏีความเกี่ยวช้องหรือมีน่วนไค้ส่ๅบเสืยไม่ว่าโดยตรงหรอูโดยฐ0ม หรือผลประโยชน ์
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ชาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้ม ี
ส่วนเกี่ยวช้องที่เช้ามามนิติสัมท้'นธ ์และวางคัวเป็นกลางในการดำเนินการเก่ียวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที ่
ด้วยจิตส่านึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นส่าคัญ 
ตามท่ีระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาร{นสุชว่าด้วยแนวหางปฏีบัดงๅบเ^0ดราจสอบบุดลากร

ในหน่วยงานด้านการจัคซ็อชัดจ้าง พ.ศ. b<£bo

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ชาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ 
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีล่วนเกี่ยวช้องที่เข้ามาฏีนิคิสัมพันธ ์ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม
(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม
(ผู้ตรวจรับพัสดุ)



แบบแสดงความบริสVุ15ใจในการจัคซัอจัคจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผสป-ระโยขน ์

ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที ่และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ซาัพเ’>า ............................................ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
ซัาพเจ้า ......................................................................... (เจ้าหน้าที่)

ซั'1พเ^า ........................................................................ (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ซั'ไพเจ้'1........................................................................ (กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ซาัพเซั'1 ........................................................................ (กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองวาไม่มีความเกี่ยวข้องหรือฏิส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรอืโตยจอ้ม หรือผลประโยชน ์
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดนย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้ม ี
ส่วนเกยวข้องทเข้ามามีนิดึสัมพันฐ ์และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเก่ียวกับทารพัสด ุปฏิบัติหน้าที่ 
ดวยจตสำนก ควยความโปร่งใส สามารถใหฏีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัสุเ 
ตามที่ระ'บุไว้ในประกาศสำน้กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเทีอ่ตรวจสอบบคุลากร 
ในหน่วยงานด้านการขัดฃีอจัดจ้าง พ.ศ. (04๖0

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ 
ผู้ชนะประมูลหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิดิสัมพันธ์ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทนที

ลพพ................................................. ลงนาม........... ....................................
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่) (เจ้าหน้าที่)

ลงนาม................................................. ลงนาม................................................
(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ) (กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม .................................................
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

หมายเหต ุหากเพิ่มเดิมคณะกรรมการสามารถดำเนินการภายใต้แบบแสดงความบริสุทธิ้ใจ ๆ 
นี้ได้โดยอนุโลม
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ขอหน่วยงาน : โรงพยาบาลศรีรัตนะ 

วัน/เดือน/ป ี: ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
หัวข้อ : ๑. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อ 

ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน

๒. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน 
หน่วยงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธี๋ใจในการ 
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจ 

รับพัสด ุจำนวน ๒ แบบ ดือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละเดือน (แบบ สขร.)

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑.บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อ 

ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต ์

ของหน่วยงาน
๒.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธึ๋ในในการจัดซื้อจัด 
จ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที ่และ 

ผู้ตรวจรับพัสด ุจำนวน ๒ แบบ ดือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (และวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
Link ภายนอก: www.sirattanahospitalgo.th
หมายเหตุ : .................................................................................................................................................

ผู้รับผิดขอบการให้ข้อมูล 
จินตนา เทียนทอง 

นางสาวจินตนา เทียนทอง 
เจ้าพนักงานธุรการ 

วันที ่๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข 
นักเทคนิคการแพทย์ขำนาญการ 

ผู้รับผิดชอบ งานตรวจสอบภายใน 

วันที ่๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลข้ึนเผยแพร่

นางพันเดา สายทอง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิน้ติการ 

วันที ่๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

http://www.sirattanahospitalgo.th

